
Протокол 6  
на Комисията на ЦСМ от 03.06.2014 г. 

 
На 03.06.2014 г. от 17 часа в Центъра по спогодби и медиация се проведе заседание на 
Комисията при следния дневен ред: 
1. Представяне на информация от Анализиращия екип. 
2. Отчет на работата на подкомисиите. 
3. Други. 
Заседанието започна в 17,15 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 
 

1. АЛБЕНА ПЕНОВА  
2. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА  ЯНЬОВА  
3. ЕЛЕНА КЪНЧЕВА  ЕВТИМОВА  
4. ЕВГЕНИЯ  НАНЧЕВА  
5. ЕВГЕНИЯ  ДИМОВА  
6. ИРЕН  БЕКРИЕВА  
7. КЕРАЧКА БЕДРОС МИХАЕЛ   
8. МАРИАНА ДУБЛЕВА  
9. ЯНА ГУНЧЕВА  
10. ГАЛЯ ВЪЛКОВА  
11. КАРЛО  ЛУКАНОВ  
12. МИЛЕНА ГУНЧЕВА  
13. ВАЛЕРИЯ ВАТЕВА   
14. МИРЯНА КАЛЧЕВА  
15. ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА  
 
Участие взеха още: 
ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 

 
Неприсъствали поради уважителни причини:  
 

16. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ– служебно ангажиран 
17.СИМОНА ДРАГОМИРОВА ТАКОВА  – служебно ангажирана 
18. БОЯНКА КОРНАЖЕВА– служебно ангажирана 
19. АЛБЕНА КОМИТОВА – служебно  ангажирана 
20. ЛИЛЯНА ТАКОВА – служебно ангажирана 

 
 
Неприсъствали: 

21. ВИКТОР СИРАКОВ   
22. ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА  
23. ДИНЕЛА ВЕЛКОВА  
24. КАТИНА КЛЯВКОВА  
25. ТАТЯНА МИНЕВА   
26. АТАНАС НИКОЛОВ 
27.  ПЕТКО  ТЕОДОСИЕВ 
28. РУБИНА МИНКОВА  

 



 
 
По първа точка от дневния ред Лъчезар Насвади  прочете Протокола на 
Анализиращия екип, в който се правят предложения за подобряване организацията на 
работа на медиаторите и на Анализиращия екип. 
След кратка дискусия и преформулировка Комисията прие предложенията направени 
от Анализиращия екип. 
 
По втора точка Евгения Нанчева направи кратък отчет на извършените дейности от 
членовете на ПСК и предложи за приети от ПСК стандарти за провеждане на 
комедиация в ЦСМ: 
 1.Комедиацията в ЦСМ се провежда на принципа на равнопоставеност и 
сътрудничество между участващите в процедурата медиатори. 
 

2.Комедиаторите предварително уточняват помежду си провеждането на 
процедурата. 
 
3. Комедиаторите действат съгласувано в комуникацията със страните и помежду си. 
 Общи и отделни срещи се провеждат заедно от комедиаторите, с изключение на 
случаите,  в които един от медиаторите не присъства по уважителни причини и 
страните са изразили съгласие за провеждане на среща с другия медиатор. 
 
4.Медиаторите са свободни да избират партньор за комедиация, при необходимост 
със съдействието на координатора. 
Предложенията за стандарти за провеждане на комедиация в Центъра ще бъдат 
представени за решение на следващото заседание на Комисията на 03.06.2014г. 
 

 Така предложените стандарти бяха дискутирани и  приети от Комисията. 
 
Керачка Михаел представи дейността на Семейната подкомисия. 
 
По трета точка Други отношение взеха: 
Галя Вълкова: На 28 юни в сградата на НИП ще се проведе работна среща на 
медиатори със съдия Милен Василев на тема „Делби”.  
Керачка Михаел: Втората част от работната среща на 28.06. да се проведе под 
формата на представяне на положителните практики на колегите медиатори в Центъра. 
Милена Гунчева: Следващото заседание на Комисията да бъде проведено извън 
сградата на центъра, през почивен ден. Да бъдат поканени всички медиатори и съдии 
съпричастни с дейността на ЦСМ и в неформална обстановка да се избере лого на 
Центъра и да закрием сезона. Мястото допълнително ще се уточни от Управителния 
екип и всички ще бъдат уведомени.  
 
 
Следващото заседание на КЦСМ ще се състой на 06.07.2014г от 11:00     

1. Предложение на ПСК. 
2. Избиране на лого на ЦСМ при СРС и СГС. 
3. Други. 

 
                                                            Водила протокола: 

                        (Милена Гунчева) 



 
 

Протокол 2  
на Управителния екип на ЦСМ от 10.06.2014 г. 

На 10.06.2014 г. от 17, 45  часа се проведе заседание на Управителния екип Комисията 
при следния дневен ред: 
1. Организиране на работна среща на 28.06.2014 г. 
2. Организиране на изведено заседание на Комисията на 06.07.2014 г. 
3.  Обсъждане на издаването на електронен бюлетин. 
Заседанието започна в 17,15 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 
МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
Отсъства: 
АТАНАС НИКОЛОВ  
 
По първа точка се взе решение Керачка Михаел да направи организация за 
провеждане на срещата, подготовка на сценария и модериране на дискусиите. 
По втора точка се взе решение изведеното заседание да е на място, което е лесно 
достъпно и удобно за всички. За да могат медиаторите и съдиите да бъдат с децата си в 
почивния си ден, ще бъде осигурена анимация за деца докато трае работното заседание. 
След заседанието за всички, които желаят ще има възможност за съвместна почерпка 
(със собствени средства). Има две предложения за мястото – в Южния парк или в 
Борисовата градина. Милена Гунчева ще провери на место, кой е по-удобния вариант и 
всички ще бъдат уведомени. 
По трета точка се взе решение електронния бюлетин да се издаде до края на месеца и 
в него да има информация: 
- данни за резултатите на ЦСМ за този сезон; 
- за събитията организирани от ЦСМ, които са проведени до сега; 
-  за събитията, които предстоят; 
- за предложенията за професионални обучения за медиатори на различни обучителни 
организации. 
Следваща работна среща на 28.06.2014 г. след работната среща в сградата на 
НИП. 

 


